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  اللجنة اإلحصائية
  األربعونالدورة 

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  * املؤقتمن جدول األعمال) أ (٤البند 

        تعدادات السكان واملساكن :بنود للعلم
  تعدادات السكان واملساكن    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 تاســـعة يف دورهتـــا الب قدمتــه لطلـــهــذا التقريـــر مقــدم إىل اللجنـــة اإلحـــصائية وفقــا      
فيمــا يتعلــق  األنــشطة املنجــزة  معلومــات عــن التقريــرتــضمنوي ).E/2008/24انظــر  (والــثالثني

 بشكل عام، مبا يف ذلـك سـري   ٢٠١٠تنفيذ الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام    ب
مبادئ والتوصـيات   لل  النسخة املنقحة الثانية   نشرخرباء وحلقات عمل تدريبية، و    فريق  ة ل جلس

قاعـدة معـارف خاصـة      ك ليستخدمشبكي  وإنشاء موقع   كن،  اساملتعلقة بتعدادات السكان وامل   
ملـساعدة البلـدان علـى نـشر البيانـات           - CensusInfo -ات، وإعداد جمموعة برجميـات      بالتعداد

ربنــامج  املتعلقــة بالاملقبلــة األنــشطة  معلومــات عــنيتــضمن التقريــر كمــا .املتعلقــة بالتعــدادات
  . اللجنة أن حتيط علما بالتقريروُيطلب إىل .٢٠١٠العاملي لعام 
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  مقدمة  - أوال  
ــ  - ١ شــعبة مــن  )E/2007/24انظــر  (ت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني طلب

زيـــادة مـــساعدهتا األخــرى  اإلحــصاءات يف األمـــم املتحــدة وغريهـــا مـــن الوكــاالت الدوليـــة    
ــة ــدرة الو   للمكاتــب التقني ــز الق ــة مــن أجــل تعزي ــامج    اإلحــصائية الوطني ــذ الربن ــى تنفي ــة عل طني
ــاملي ــساكن   الع ــسكان وامل ــدادات ال ــام لتع ــك  .٢٠١٠ لع ــة  ،وإضــافة إىل ذل ــت اللجن ــن  طلب م
املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان   البــدء يف تنفيــذ النــسخة املنقحــة مــن  البلــدان
  .كناسوامل
  

  ٢٠١٠تعدادت السكان واملساكن لعام تنفيذ جولة  -ثانيا   
 للـسكان   اتعـداد سيبلغ عـدد البلـدان أو املنـاطق الـيت أجـرت             ،  ٢٠٠٨حبلول هناية عام      - ٢
يف بنجــاح تعـداد  أجــري ، ٢٠٠٨يف عـام  و .٪ مــن سـكان العــامل ٢١ أي بلـدا أو منطقـة،   ٦٤

  احلاليـة  اجلولـة يف  أجـري   وإضـافة إىل ذلـك،      .  عامـا  ١٤يف السودان بعد    و عاما   ٢٣ليبرييا بعد   
الـــشعبية كوريـــا مجهوريـــة  ويف نيجرييـــا و، عامـــا٢٤تعــداد للـــسكان بنجـــاح يف بوتـــان بعـــد  

٪ مـن  ٢ مـا ميثـل أقـل مـن     أي بلـدا أو منطقـة،       ١٣ومع ذلك، فـإن     .  عاما ١٥ بعد   الدميقراطية
وبــالرغم مــن أن .  أم ال للــسكان عمليــة تعــدادســتجري تذا كانــإ مــا تــذكرمل ،العــاملســكان 
، )٢٠٠٤-١٩٩٥ (ة الـسابق  اتجولـة التعـداد    خـالل مما كانت عليه    أفضل  بالفعل  بدو  تاحلالة  
ســيما  عــدد مــن البلــدان، وال أرجــأ فعلــى ســبيل املثــال،. بعــض القلــق  يــساور اللجنــةال يــزال

ويــبني .  امليزانيــةقيــود بــسبب ٢٠٠٩ إىل عــام ٢٠٠٨ التعــداد مــن عــام   إجــراءفريقيــا، أ يف
 إجـراء   وسـنة البلـدان واألقـاليم     ات املبلغ عنها حـسب عـدد        التعدادمواعيد  الوارد أدناه    شكلال
  .تعدادال
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 ٢٠١٠ لعام التعدادجولة مواعيد     

 

 

 

 

 

 

  
  
  
      

  ٢٠١٠نشطة الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام أ -ا لثثا  
، ساكنللمبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان واملــ التنقــيح الثــاين نــشرإثــر   - ٣

ت ومشلـ  .٢٠١٠ العـاملي لعـام   يف تنفيـذ الربنـامج  قـدما    املـضي    هبدفة  نشطأاضطلعت الشعبة ب  
املنقحــة املتعلقــة بالتعــدادات، ووضــع املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة       لتوصــيات ا نــشر األنــشطة

 ي وإنـشاء موقـع شـبك   ،خرباء ومخـس حلقـات عمـل تدريبيـة    ق يفرلوعقد اجتماع للتعدادات،  
ــل ــك ستخدميــ ــقاعــ ــداد ارفدة معــ ــة بالتعــ ــة  ات،  خاصــ ــتحداث جمموعــ ــاتالواســ  - ربجميــ

CensusInfo -    ونـشر قاعـدة بيانـات       ات،التعـداد املتعلقـة ب  بيانـات   النـشر   على  ملساعدة البلدان 
ــة  ــى تفاعلي ــع عل ــموق ــوي شعبة ال ــشبكي حتت ــشأهنا  مواضــيع طرحــت  ال ــدادات  ب أســئلة يف التع
  .الوطنية

  
  تعداداتالاملتعلقة ب  الدوليةالتوجيهيةملبادئ ا  -ألف   

ــ املنقحــة النــسخةنــشرت   - ٤ املتعلقــة بتعــدادات الــسكان   ملبــادئ والتوصــياتمــن ا ةالثاني
علــى شــبكة  علــى موقــع الــشعبة إلكترونيــةنــسخة توجــد منــها ويف شــكل مطبــوع  واملــساكن
ــت ــدم. http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm: اإلنترن  توق
  .إىل لغات األمم املتحدة الرمسية اخلمس األخرىمن اإلنكليزية ترجم ت لالنشرة
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 يف  ستخدميُـ لدليل نظم املعلومات اجلغرافية ورسـم اخلـرائط الرقميـة الـذي صـدر               وأما    - ٥
التطـورات   ألخـذ  هوحتديثـ متـت مراجعتـه     فقـد   ت السكان واملـساكن      لتعدادا ٢٠٠٠جولة عام   

ــة   ــات اجلغرافيـ ــال املعلومـ ــة يف جمـ ــة احلديثـ ــارالتكنولوجيـ ــق   لـــيس فقـــط في، يف االعتبـ ــا يتعلـ مـ
، نظــم املعلومــات اجلغرافيــة، والنظــام العــاملي لتحديــد املواقــع(ا املكانيــة اجلغرافيــبتكنولوجيــات 

علـى نطـاق    و بـل أيـضا،    ،) على اإلنترنت، وما إىل ذلـك       ورسم اخلرائط  ،واالستشعار عن بعد  
بـصورة  نـهج اسـتخدام التطبيقـات اجلغرافيـة املكانيـة للعمليـات اإلحـصائية               فيما يتعلق ب  أوسع،  

ــع ــى وجــه اخلــصوص    إجــراء ، وةام ــساكن، عل ــسكان وامل ــدادات ال ــد . تع  هــذه انعكــستوق
 ة بتعــدادات الــسكان واملــساكنبــادئ والتوصــيات املتعلقــملا لنــسخة الثانيــة مــن االتطــورات يف

ــة اإلحــصائية يف آذار   ــه اللجن ــذي اعتمدت ــنقحدليل وســيوفر الــ . ٢٠٠٧مــارس /ال  ملخطّطــي امل
دوات وأفــضل األســاليب وبــشأن األذوي الــصلة مبــادئ توجيهيــة تقنيــة واملــوظفني  اتتعــدادلا

وضـع  مـل مـع      بشكل أفضل والتعا   م من التعبري عن احتياجاهت    متمكنهساليت   ةاحلديثاملمارسات  
  .كفاءةبقدر أكرب من الخرائط التعدادات 

  
  ق اخلرباءياجتماع فر  - باء  

ــد   - ٦ ــاع ُعق ــفراجتم ــن قي ــن  اخلــرباء  م ــورك م ــسان١٩ إىل ٧يف نيوي ــل / ني  ٢٠٠٨أبري
كـان  و. التعـدادات  اجلغرافية ورسم خـرائط      الستعراض مشروع الدليل املتعلق بقواعد البيانات     

ــ نقــدي ملــشروع اســتعراضء الغــرض مــن االجتمــاع هــو إجــرا   اســتخدام  فيمــا يتعلــق بدليلال
دليل نظـم املعلومـات     لـ  اتنقيحـ  الدليلكان  و. يف دعم أنشطة التعداد   اجلغرافية املكانية   دوات  األ

لتعــداد دعــم أنــشطة الربنــامج العــاملي  هبــدف صــدر أاجلغرافيــة ورســم اخلــرائط الرقميــة الــذي  
تتعلـق  وتشغيلية مفصلة   مبادئ توجيهية تقنية    ل  دلي ال ويتضمن. ٢٠٠٠لعام   السكان واملساكن 

املعلومـات اجلغرافيـة     وتوحيد املقـاييس يف جمـال     التطورات األخرية يف التكنولوجيا واألساليب      ب
  . اتورسم خرائط التعداد

  
  حلقات العمل التدريبية  - جيم   

ــشعبة نظمــ  - ٧ ــة يف عــام   ســبعت ال ، بالتعــاون مــع اللجــان  ٢٠٠٨ حلقــات عمــل تدريبي
   .قليمية واملنظمات دون اإلقليمية ذات الصلةاإل
ــة عمــل   ومت عقــد  - ٨ ــة احملــيط اهلــادئ حلق ــشأن ملنطق ــات  ب ــة والتكنولوجي ــايري الدولي  املع
فربايـر  / شـباط  ٨ إىل   ٤ يف الفتـرة مـن        كاليـدونيا اجلديـدة،     والتعاون اإلقليمي يف نوميـا،     حلديثةا

إجراء تعـدادات   املتعلقـة بـ   الدوليـة  املعـايري  عـرض  ي من حلقـة العمـل هـ       ايةالغوكانت  . ٢٠٠٨
ــا يف  ــسكان واملــساكن، مب ــكال ــصيغة   ذل ــة بالتعــدادات،  لتوصــيات لاملنقحــة ال وكــذلك املتعلق
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رســم ا يف أنــشطة اهتواســتخداماحلديثــة لتكنولوجيــات لالكــبرية قــدرات التــسليط الــضوء علــى 
ستكـشاف سـبل    فرصـة ال  صممت حلقة العمل إلتاحة     كما  .  البيانات ومجع اتالتعدادخرائط  

ــشاء مــشاريع مــشتركة خــالل     ــز التعــاون اإلقليمــي يف إن ختلفــة مــن تعــدادات  املراحــل املتعزي
  .السكان واملساكن يف املنطقة

 البيانـات، ومنهجيـة     مـع  جل احلديثـة  التكنولوجيـات    بـشأن أربع حلقات عمـل     ونظمت    - ٩
ملعـايري الدوليـة     ا هـي عـرض   تلـك   حلقـات العمـل     وكانـت الغايـة مـن       .  البيانات حتريروأسلوب  

  القـدرات اإلضـافية الكـبرية      تعدادات السكان واملـساكن وتـسليط الـضوء علـى         املتعلقة بتجهيز   
املتعلقــة  بيانــات  يف مجــع وحتريــر ال ا اهتاســتخدام علــى  وديثــة لتكنولوجيــات احل الــيت تتيحهــا ا 

ات يف  تبادل اخلـرب  لحلقات العمل للمشاركني فرصة     ذلك، أتاحت   وباإلضافة إىل   . اتالتعدادب
  :املدن التاليةوعقدت حلقات العمل يف . اتالتعداداملتعلقة ببيانات الجمال جتهيز 

اللجنـة   لبلـدان منطقـة      ،٢٠٠٨مـايو   /أيـار  ٢٢ إىل   ١٨، يف الفترة من     الدوحة  )أ(  
  االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا؛

األفريقيـة   للبلدان ،٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٣ إىل ٩يف الفترة من   دار السالم،     )ب(  
  ؛الناطقة باإلنكليزية

  آلسيوية؛ للبلدان ا٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٩ إىل ١٥بانكوك، يف الفترة  من   )ج(  
ــاكو  )د(   ــن   ،بامـ ــرة مـ ــاين  ٧ إىل ٣يف الفتـ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــدان ل، ٢٠٠٨نـ لبلـ

  .األفريقية الناطقة بالفرنسية
 تـشرين  ٢٧ إىل ٢٤ة مـن  سانتياغو، يف الفتـر   ونظمت حلقتا عمل أخريان يف كل من          - ١٠
 كـانون   ١٢ إىل   ٨نـسك، يف الفتـرة مـن        ي م يفبلـدان أمريكـا الالتينيـة، و      ل ٢٠٠٨نـوفمرب   /الثاين
 ةوكانـت الغايـة مـن حلقـ       . رابطـة الـدول املـستقلة     األعـضاء يف    بلـدان   ل ل ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 املعلومـات   سانتياغو هي تسليط الضوء على القـدرات اإلضـافية الكـبرية املتـوفرة يف نظـم               عمل  

ات، مبـا يف    تعـداد رسم خـرائط ال   أنشطة  يف   املكانية   اوغريها من تكنولوجيات اجلغرافي   اجلغرافية  
تـــوفري و، التعـــداد ونـــشرهابيانـــات وحتليـــل  التعـــداد، وعمليـــاتذلـــك التحـــضري للتعـــدادات، 

حلقـة  وكانـت الغايـة مـن    . لتكنولوجيـات ذات الـصلة  لكيفية االستخدام الفعال    معلومات عن   
 املعـايري الدوليـة إلجـراء تعـدادات الـسكان واملـساكن وتـسليط الـضوء         هي تقدميل مينسك   عم

ــات  الــيت تتيحهــا الكــبرية قــدرات العلــى  ــة التكنولوجي رســم خــرائط  ا يف اهتواســتخداماحلديث
  . البياناتمجع واتالتعداد
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. لحلقـات العمـ    البلـدان لتوصـيات   رصد تنفيذ    بأنشطة متابعة هبدف   الشعبة   ضطلعوت  - ١١
رف واخلـربات يف خمتلـف      ايـسر تبـادل املعـ     ي بـني البلـدان ممـا         فيما دراسيةالزيارات  الكما ترعى   

  .التعداد أنشطة
  

  املوقع الشبكي للربنامج  -دال   
الــشبكي للربنــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان املوقع عملــها املتعلــق بــشعبة واصــلت الــ  - ١٢

الربنـــــــــامج ة جـــــــــزءا مـــــــــن أنـــــــــشط ذلـــــــــك بوصـــــــــف ٢٠١٠واملـــــــــساكن لعـــــــــام 
)http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm(. عـن  خبـار   األوعلومات  أحدث امل وقع  يوفر امل و

ــة ب  ــدادات املتعلق ــداد   التع ــإجراء التع ــصلة ب ــة املت ــشطة القطري ــة اتاألن ــدادلا يف جول ــام اتتع  لع
 واالستبيانات اليت اسـُتخدمت يف خمتلـف   ة الوطني ات التعداد مواعيد إجراء ، مبا يف ذلك     ٢٠١٠

املتعلقـة   ذلك، يوفر املوقع معلومات عن االجتماعات وحلقـات العمـل            إىل  وإضافة .التعدادات
 . املتحدةاألمم وغريها من مؤسسات منظومة الشعبةنظمها تاليت  اتبالتعداد

ــع   أو  - ١٣ ــة للموق ــشبكي هــو حــد اجلوانــب اهلام ــيت     ال ــداد ال ــارف اخلاصــة بالتع قاعــدة املع
ه املتصلة بأفضل املمارسـات القطريـة       وثائقو التعداد   ة ملنهجي ستودعم واليت تستخدم ك   ،يتيحها

 ذات  ةنـشط  عـن األ   ة مقالـ  ٣٠٠ مـن     أكثـر  حـىت اآلن  القاعـدة   وتتضمن  .  إجراء التعداد   جمال يف
ــصلة  ــإال ــدادب ــا .جراء التع ــشعبة قريب ــضيف ال ــى اإل وست ــشمنترنــت  عل ــا عــن رون ــادئ ا تقني  املب
 . التعداد وأنشطته عمليات عنباإلبالغة املتعلقة التوجيهي

ويف إطار تبادل املعلومات وإعـداد التقـارير عـن أنـشطة التعـداد، تنـشر الـشعبة رسـالة                      - ١٤
املي لتعــدادات الــسكان واملــساكن لعــام   الرســالة اإلخباريــة للربنــامج العــ ، هــيإخباريــة دوريــة

  .ي املوقع الشبكعلى، وهي متاحة ٢٠١٠
ــشعبة عمــل إىل  وإضــافة  - ١٥ ــةمــع اللجــان  ال  مــع  بــشكل وثيــق ، واصــلت العمــل اإلقليمي

 ومنظمة األمـم املتحـدة      مم املتحدة للسكان  لبنك الدويل وصندوق األ   من قبيل ا  وكاالت دولية   
  .)اليونيسيف (للطفولة

  
   CensusInfo 2010نامج بر  -هـاء   

 بالتعـاون  ٢٠٠٨ يف عـام  CensusInfo 2010 يـات  جمموعـة الربجم وضع يف العمل انطلق  - ١٦
 وصـندوق األمـم      ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة       DevInfoمع نظام املعلومات املتعلقة بالتنمية      

ــسكان  ــى     املتحــدة لل ــداد عل ــائج التع ــشر نت ــدان يف ن ــساعدة البل ــع امل، مل ــوق  بواســطةوي كشبال
ــراص األ ــامججلعــل و.دجمــةاملاســوبية احلق ــا مــع  CensusInfo 2010  برن ــر توافق ــات  أكث الربجمي

، أخــذت عينــات REDATAM  وCSPro، مثــل حتليلــهامعاجلــة البيانــات واملــستعملة يف القائمــة 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm
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 قـد مت إنـشاء   و. مع هذه الربجميـات هبدف إنشاء وصلة مواءمةالبلدان عدد من  البيانات من    من
 يف نــوقشلــه،  منــوذج أويل كــذلك وضــعو CensusInfo 2010 وقــع شــبكي خــاص بربجميــاتم

  .٢٠٠٨نوفمرب /يف نيويورك يف تشرين الثاينعقد  تقين ياجتماع استعراض
  

ذ جولــة تعــدادات الــسكان واملــساكن ــــفيـة لتنــــة التقديريــــات الوطنيــــاالحتياج  - واو  
  ٢٠١٠لعام 
، وفيمـا يتعلـق     ٢٠١٠ملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام          حتت رعاية الربنامج العا     - ١٧
شعبة أطلقــت الــ، ٢٠١٠وطنيــة لتنفيــذ التعــدادات الــيت أجريــت خــالل جولــة عــام   الطط بــاخل

 مـن أجـل     ،ا مـن املـوارد    واحتياجاهتـ مجيع البلدان يف العامل      أنشطة   ، على مّر الزمن،   مبادرة لتتبع 
 للــسكان يف جولــة التعــداد لعــام  ات إجــراء تعــداداحتياجــات البلــدان الــيت تعتــزم تلبيــة  حتــسني
 الشعبة مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة معلومـات عـن              طلبتبشكل أكثر حتديدا،    و. ٢٠١٠

 الـيت تـستغرقها   سنوات  العلى مدى   املقررة  التعداد  وأنشطة  ؛  اتالتعدادإلجراء   املتوقعة   عيدواامل
 حــسب النــشاط وحــسب املــصدر؛ بويبــهااالحتياجــات املاليــة اإلمجاليــة فــضال عــن تو؛ ولــةاجل

ووردت ردود .  املقدمـة املاحنة احملتملة؛ واالحتياجات من املساعدة التقنيـة والعـروض        واجلهات  
ــر مــــن مــــن  ــدا ١٣٠أكثــ ــتنادا إىل. بلــ ــا،  واســ ــات الــــيت مت مجعهــ ــداد املعلومــ ــة  مت إعــ ورقــ
الفـرد مـن التكـاليف      ونـصيب    التكاليف العامـة للتعـدادات       معلومات عاملية وإقليمية عن    لتقدمي

 جممـــــوع يفالســـــتثمار الـــــوطين  املئويـــــة مـــــن انـــــسبةوال؛ العامـــــة واملتوســـــطة للتعـــــدادات
ــة ــداد؛ال ميزانيـــ ــة   تعـــ ــسبة املئويـــ ــن والنـــ ــة  مـــ ــوع امليزانيـــ ــشاط حـــــسب جممـــ ــدادالنـــ . تعـــ

ــةو ــدة يف ةمنــــــــــــشور الورقــــــــــ ــارف قاعــــــــــ   علــــــــــــى املوقــــــــــــع الــــــــــــشبكي املعــــــــــ
http://unstats.un.org/unsd/censuskb/article.aspx?id=10491&cNode=6S5F1P .  

  األنشطة املقبلة  -رابعا   
تـشمل  ، و ٢٠٠٩من املقـرر القيـام بطائفـة مـن األنـشطة ذات الـصلة بالتعـداد يف عـام                      - ١٨

  : أدناه٢٨ إىل ١٩املدرجة يف الفقرات من األنشطة 
  

  رصد األنشطة القطرية املتعلقة بالتعدادات    
ــذ جولــة تعــدادات الــسكان           - ١٩ ــشطة املتعلقــة برصــد تنفي ــتقوم الــشعبة، يف إطــار األن س

، بنـشر معلومـات عـن التقـدم الـذي حتـرزه البلـدان يف إجـراء تعـدادات                    ٢٠١٠واملساكن لعام   
 ضـمان أن جتـري      هـو  ٢٠١٠ي لعـام    واهلدف الرئيـسي مـن الربنـامج العـامل        . السكان واملساكن 

 -٢٠٠٥مجيع البلدان واملناطق تعدادا للسكان واملساكن مرة واحدة على األقل خـالل العقـد               
إنــذار نظــام  وضــع هــو لرصــد أنــشطة التعــداد الوطنيــة رئيــسي الاهلــدف فــإن مــن مثو. ٢٠١٤

http://unstats.un.org/unsd/censuskb/article.aspx?id=10491&cNode=6S5F1P
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مواعيـد إجـراء    وسيـستمر نـشر املعلومـات عـن     .جراء التعداد يف خمتلـف البلـدان   إلتحديد حالة   
. )http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm(التعدادات الوطنية على موقع الشعبة الشبكي       

وقــع املرصــد إجــراء التعــدادات عــرض رســم بيــاين علــى    ســياق ومــن اخلــصائص اجلديــدة يف  
ــدان     ــسبة البل ــبني ن ــشبكي ي ــيت ال ــام   ُتجــريال ــة ع ــدادا يف جول ــد  . ٢٠١٠ تع ــساعد حتدي وسي

 تـوفري   كفالـة  علـى    ٢٠١٠الصعوبات اليت قد تواجهها البلـدان يف تنفيـذ الربنـامج العـاملي لعـام                
ــا       ــدادات وإجرائه ــدعم املناســب يف الوقــت املناســب خــالل خمتلــف مراحــل التحــضري للتع . ال

  .ة الستدرار الدعم واجتذاب املاحننيوسوف تعرض النتائج على اجملتمع الدويل يف حماول
 قاعــدة بــإدارة، ٢٠١٠وســتقوم الــشعبة أيــضا، يف إطــار رصــد جولــة التعــدادات لعــام   - ٢٠

  النـسخة الثانيـة مـن       ذلـك يف   بيـان بيانات تتضمن حالة معاجلة املواضـيع املوصـى هبـا كمـا يـرد               
  .التوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واإلسكاناملبادئ و

  
  ئ التوجيهية التقنية واألدلة التقنيةاملباد    

املبــادئ التوجيهيــة واملــواد التقنيــة املتــصلة بالتعــداد يف خمتلــف  تــوفري ستواصــل الــشعبة   - ٢١
وسيــستمر العمــل يف إعــداد املــواد املرجعيــة والتدريبيــة بــشأن املواضــيع ذات األمهيــة   . مراحلــه

السـتراتيجية إىل التركيـز يف كـل عـام     وهتـدف ا  . ٢٠١٠احلامسة بالنـسبة للربنـامج العـاملي لعـام          
أو وضـع املبـادئ     /على املراحـل املتعاقبـة لعمليـة التعـداد، ومـن مث متكـني الـشعبة مـن حتـديث و                    

وسـيجري صـقل املـواد املـستخدمة يف حلقـات           . ةرشـيد التوجيهية وأفضل املمارسات بطريقـة      
هلـا علـى نطـاق      مهـور   جلا  اإلنترنت مـن أجـل اسـتخدام       مواد تدريبية على  مواءمتها مع   العمل و 
ويف هذا الصدد، سُتنشر على اإلنترنت املواد املتعلقـة برسـم خـرائط التعـدادات وبـنظم                 . أوسع

  .املعلومات اجلغرافية وجبمع البيانات املتعلقة بالتعدادات وحتريرها
مـا حتتويـه   واليت جتريها لتحديد مـدى مشوليتـها   تعدادات لال تقّيم اعديدة بلدان  وهناك    - ٢٢
حمدوديـة  ذلـك    أسباب   منو. جدايف حدود ضيقة    بذلك  هي تقوم   ، أو    أخطاء يف املضامني   من
مـا بعـد    ءاتاستقـصا ب ال سـيما فيمـا يتعلـق    التقيـيم،    تعلق بأساليب املتقنية  العارف  املهارات و امل

مـع  تقنيـة جت   ة توجيهيـ  مبـادئ صياغة  اإلحـصائية بـ   الـشعبة   تقـوم   وإدراكا هلذه احلقيقـة،      .التعداد
 ءاتستقـصا التخطـيط  ال يف االعتبـار عنـد     ها احلامسة الـيت يـتعني علـى البلـدان أن تأخـذ            العناصر

ــة  هــذه استــشملهاملواضــيع الــيت مــن و. ئهــا وإجرابعــد التعــداد مــا ــادئ التوجيهي : مــا يلــي املب
مـا بعـد    ذلـك االستقـصاءات     مبـا يف     (اتتقييم التعـداد  املتبعة يف   ساليب  األعامة عن خمتلف     حملة

املـضاهاة،  قواعـد   و؛  تـصاميم لالستقـصاء بالعينـات     و؛  مكـامن ضـعفها   اطن قوهتـا و   ومو) التعداد
اخلطـوات  أيـضا   املبـادئ التوجيهيـة     وستوضـح   . والتـصنيفات املقترحـة    ،املـزدوج النظـام   تقدير  و

http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm
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ــة باســتخدام   ــة ألاملختلف ــيت أجــرت   اتمارســاملفــضل أمثل ــدان ال ــة  استقــصاء مــن البل يف اآلون
  . األخرية
مــع وإتاحــة املعلومــات عــن أفــضل املمارســات الوطنيــة ذات جببة أيــضا وســتقوم الــشع  - ٢٣

اجلـودة  بشأن ضـمان     عامةمبادئ توجيهية   وضع  ومن املتوقع   . اتلتعداداضمان جودة   بالصلة  
 .أفضل املمارساتانطالقا مما سيتوفر من مادة تتعلق ب

  
  حلقات العمل التدريبية    

ضـمان اجلـودة    اليت تغطي   لعمل التدريبية    على حلقات ا   ٢٠٠٩ستركز الشعبة يف عام       - ٢٤
ــداد     و ــا بعــد التع ــا يف ذلــك استقــصاءات م ــدادات، مب ــيم التع ــك، ســتغطي   .تقي وإضــافة إىل ذل

اإلعاقـة مـن   النـشاط االقتـصادي و   قيـاس    مـن قبيـل       مواضيع خاصـة    وحدات من  حلقات العمل 
  .خالل إجراء التعدادات

  
  التعداد لنشر املعلومات املتعلقة بيات جمموعة برجموضع
 ووضع صـيغته النهائيـة      CensusInfo تطوير برنامج    يف ٢٠٠٩سيتواصل العمل يف عام       - ٢٥

وسيجرى املزيد من املـشاورات مـع البلـدان مـن أجـل جتريـب اجملموعـة اجلديـدة  مـن                      . ونشره
  . الربجميات

  
  للتعدادات أفضل املمارسات الوطنية والتصميمات البديلةتوثيق 
لكــثري مــن يف ا تــداوالاملألوفــة متثــل املنــهجيات األكثــر  /ات التقليديــةمــا تــزال التعــداد   - ٢٦

تعتــزم القيــام ج جديــدة يف إجــراء التعــداد أو ُهــإال أن بعــض البلــدان بــصدد اعتمــاد نُ ؛ البلــدان
ــذلك ــاب ــداد   ، مب ــداد  املتجــدديف ذلــك التع ــداد االفتراضــي والتع ــى   والتع ــائم عل ــسجالت الق ال
قوم الشعبة برصد هذه التطورات واملنـهجيات اجلديـدة مـن أجـل             وست .ه تصميم  املعاد والتعداد

وســيجري التركيــز علــى مناقــشة الــشروط املــسبقة   .الــشبكيصــياغتها ونــشرها علــى موقعهــا 
  .إىل بلدان أخرى احتماالت نقلها، وةتثمر بيانات موثوقكي لتلك املنهجيات الضرورية 

  
  نترنت مركز املوارد على اإلصيانة
ــيجري   - ٢٧ ــللبـــشكسـ ــام   متواصـ ــة ب املعلومـــات حتـــديث ٢٠٠٩يف عـ األنـــشطة املتعلقـ

ويؤمـل أن تـشارك     .ضاف وثائق أخرى إىل قاعدة املعـارف      ، وستُ املوقع الشبكي املنشورة على   
 يف تـدرج ل معلومـات  وتـوفري  من خالل اسـتخدام الوثـائق املتاحـة    شكل فعالالبلدان األعضاء ب  

  .يشبكالوقع امل
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  الت الدراسية واجلواملساعدة التقنية
 .حـدة  علـى    بلـد كـل   لاملالئـم    الـدعم    وفريلمساعدة التقنية بغيـة تـ     لعثات  سيتم القيام بب    - ٢٨

 كمـا سـيجري     . التعـدادات  إجـراء علـى    تعزيز قدرة البلـدان       تلك البعثات  وسيكون اهلدف من  
بـني  دراسية لتشجيع وتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتبادل اخلـربات  الوالت اجلترتيب  
  .البلدان

  
  توصية  -خامسا  

  . يف أن حتيط علما هبذا التقرير اللجنةقد ترغب  - ٢٩
  


